
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                             Nr.4c-8 / 145 / 22 martie  2017 
 
 

PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din perioada 7 – 9  martie  2017 

 

 

La lucrările comisiei în ziua de 7 martie 2017 sunt prezenți 18 

deputați, iar în zilele  de 8 și 9 martie 2017 sunt prezenți  15 deputați din 

totalul de 19 membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitați: 

-dl. Dan Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătății; 

-dna. Andreea Bîrchi, consilier în cadrul Ministerului Sănătății. 

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte 

normative ( PLx 142/2017). 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PLx 29/2017) – sesizare în comun cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi. 
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3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal   ( PLx 143/2017). 

4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2016 pentru modificarea şi 

completarea art.2 din Legea nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul 

de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii 

plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul 

Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin 

reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea 

gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea 

accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor 

grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 

2018 , implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal (PLx 58/2017) 

– sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

5. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

completarea art.198 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii  ( PLx 533/2016) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

administraţie. 

6. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2016 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror 

stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 

30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucuresti     

( PLx 119/2017) - sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci. 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
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precum şi modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 

142/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri 

fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte 

normative, în vederea majorării salariilor pentru unele categorii de 

personal din sistemul bugetar, majorării burselor studenților, majorării 

pensiilor prin creșterea punctului de pensie, majorării indemnizației 

sociale pentru pensionari, precum și pentru asigurarea gratuității 

transportului pe calea ferată pentru studenți . 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 21 februarie 2017. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi,  avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

Avizul comisiei urmează să fie înaintat Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri,  în fond, asupra proiectului de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

29/2017) – sesizare în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în 

vederea eficientizării activităţii comisiilor de specialitate ale Ministerului 

Sănătăţii, de crearea cu celeritate a cadrului legal pentru încheierea 

contractelor de management ale managerilor generali, precum şi pentru 

eficientizarea serviciilor de asistenţă medicală . 
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În urma finalizării  dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal   ( PLx 143/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

Măsurile vizează, în principal, susținerea mediului de afaceri prin 

încurajarea înființării şi dezvoltării microîntreprinderilor, precum şi a 

stimulării activităților de inovare, cercetare şi dezvoltare, încurajarea 

vânzărilor imobiliare, eliminarea inechităților privind plata contribuțiilor 

pentru toţi salariații. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată,  a adoptat iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 21 februarie 2017. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

Avizul comisiei urmează să fie înaintat Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci . 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.16/2016 pentru modificarea şi completarea 

art.2 din Legea nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA 

aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului 

privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea 

sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării 

tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului 
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universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de 

populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018 , 

implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal (PLx 58/2017) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea art.2 din Legea nr.54/2016, în vederea asigurării condiţiilor 

ca Ministerul Sănătăţii să poată deconta sumele către Fundaţia Romanian 

Angel Appeal pe baza documentaţiei depuse în termen de 30 zile de la 

sfârşitul fiecărui trimestru pentru bunurile şi serviciile achiziţionate în 

cadrul programelor de combatere a HIV/SIDA şi tuberculozei . 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată,  a adoptat iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 7 noiembrie 2016.  

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a înaintat un raport 

preliminar de adoptare a proiectului de lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor raportul 

comun de admitere a proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru completarea art.198 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  ( PLx 

533/2016) – sesizare în comun cu Comisia pentru administraţie, publică 

și amenajarea teritoriului. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.198 din 

Legea nr.95/2006, în sensul alocării sumelor necesare construcţiei de 

spitale noi doar potrivit unui plan naţional de investiţii . 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil, iar 

Comisia pentru industrii şi servicii a avizat negativ proiectul de lege. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată,  a adoptat tacit 

iniţiativa legislativă în şedinţa din 1 noiembrie 2016.  

În cursul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, prin care 

se propune respingerea iniţiativei legislative. 

Supusă votului, soluţia de respingere a fost aprobată şi de membrii 

Comisiei pentru sănătate şi familie, cu majoritate de voturi. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2016 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2015 privind plata 

tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost 

afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 

produs în clubul Colectiv din municipiul Bucuresti  ( PLx 119/2017) - 

sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

 Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2015, în sensul 

aprobării plăţii din bugetul Ministerului Sănătăţii a cheltuielilor aferente 

tratamentului pentru victimele tragicului eveniment din data de 30 

octombrie 2015 produs în clubul Colectiv, care beneficiază de tratament 

medical în străinătate, până la finele anului 2018, în continuarea 

tratamentului acordat în regim de spitalizare în unităţi sanitare publice din 

România sau străinătate . 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată,  a adoptat iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 8 februarie 2017.  

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a înaintat un raport 

preliminar de adoptare a proiectului de lege. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor raportul 

comun de admitere a proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat.  

 

La finalul  ședinței din ziua de 7.03.2017, potrivit  Deciziei 

Biroului Permanent al Camerei Deputaților nr.4/2017, Comisia pentru 

sănătate și familie  a fost sesizată cu examinarea petiției înaintate de către 

domnul prof.univ.dr. Mihai Luncan, membru al Academiei de Științe 

Medicale din România și medic la Institutul Clinic de Urologie și 

Transplant Renal Cluj (I.C.U.T.R.), în vederea audierii domnul deputat 

Ungureanu Emanuel-Dumitru (USR) care deține și funcția de 

vicepreședinte al Comisiei, pentru a răspunde acuzațiilor care fac obiectul 

plângerii, precum  și a formulării unui punct de vedere. 

Domnul deputat Ungureanu Emanuel-Dumitru a respins toate 

acuzațiile care au fost formulate împotriva domniei sale. 

În concluzie, având în vedere cele menționate și învederând lipsa 

unui Cod etic și deontologic al deputaților, Comisia pentru sănătate și 

familie lasă la latitudinea Biroului Permanent al Camerei Deputaților și a 

Comisiei juridice, de disciplină și imunități să decidă eventualele măsuri 

ce se impun în acest caz. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.dr. Florin BUICU 
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